
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 u 	
I 	 , având func ţia 

de je 	la 

CNP / C 01 O/ /3 iJ 	, domiciliul 7u cI. 	ţ  
,5( 	 / ._I 	o 

, 	 v 	—r 	 , 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  împreună  cu familia deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se în ţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

A(l li 5I U iOfll ( ategoria -  . 	. 	.. 
- u prala ţa (()l- MO(JUI dc 

. 
dobandiri  

l itula ru l 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se af1 ă  în circuitul civil. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în alte ţări. 

Adre 	sau tona Categoi ia Aiu1 i 	Co1.i- Supi afa ţ  pate 
Moduldt 
dobandiru 

2) ri ituaru1 



* Categoriile indicate sunt: () apartament; (2) cas ă  de Iocuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţ ie. 

*2) La Titular se men ţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţ ia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicu le/autotu ris me, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii 

\ 	tiit 	i Marca i de bucăţ i Anul de fabrica ţr. Modul de dobândir. 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obieete de artă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
însumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

1)esciere suivari 	
] 	

Arnii dobândiril 	
] 	

Valoarea estirnată  

111. Bunuri inobi1e, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile înstrăivate în 
ultimeje 12 luni 

• 

ustrairaat 
Dai 

irstrainaiii 
iersoana ctrc care s-a 

instiinat 
Forrna 

ifl1ralflarU  

r _____•  
f 

__________ 
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Iv. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afiate în b ănci sau institu ţii financiare din stră inătate. 

. 

ş i aresa •acesteia •.• 	 : 
Va1uta 

: 	•. 	 .. 
Deschisîn anul 

. 
Sold/valoare la ti 

____________________________ 

*categoriile  indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inchisiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, iuvesti ţii directe şi împrumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  însumată  a tuturor 
acestora dep ăşeş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările în străinătate. 

Einit.nl tllIu/oclet4tea în caa i 1)ersoanate - 

a. ţionai 	au asociat/beneacaai (Ielmprunlut 
- 

1 pul 
Nurnă r dc titlura 

 iota de participaii  
F aloai i i tot 	I i l 	ii 

! 

*categoi.iize  indicate szmt: (1) licîrtii de valoare de ţinzie (/itluri de stat, certijicale. obligaţiun); (2) 
cieţ îzmi saupărţi sociaie în soeietăţi eoinerciale; (3) împrulnulvri acordate în nume personal. 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care însumate dep ăşesc echivaientul a 5.000 de enro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate în sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea însumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str ă inătate. 

Creditor Contractal:în auul Scadent:.la 	., . 	 Vaioare 

vI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

(ine a rctIiîit 	•( Sursa 	iiituhi: 
n u rnelc, adri 

Serviciul prestat/Obiccttil 
geuerato.r.de .venit 	.. 

Vcnittil aiiiiil 
îiica...•.  

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie  

1.3.Copii 

*Se  exceptează  de la declarare cac/ourile şi tratafiile uzuale prirnite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea 

Il 



vII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i complet ările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara incusiv veniturile provenite din străinătate. 

realiziit 	
ur 	u1u veniti: 	Seviciulestt/OiectuJ Viitti1uual 

.e1e,adres. ....ge.ieratoyeiiit 
1 Veniturz din salariz 

1.1. Titular 	 2- Z / 4 
/(iJ-u_T)7?  

1.2.Soţ/soţie 
 

1.3.Copii  

2 Venituri dzn activzt ăţz zndependenîe  

2.1.Titular 

2.2. So ţ/soţie  

3 Venituz i din cedareafok,sin ţei buiiuriloz 

3.1. Titular 

3.2. So ţ/soţie  

4 Venitui z dzn znvestz ţu 

4.1. Titular 

4.2. So ţ/soţie  

5 Venztui 1 duipenszz  

5.1. Titular 

5.2. So ţ/so ţie  

6 

6.1. Titular 

6.2. SoJsotie  



. Cine a rea1iat venitul 
• 	 . 	 . 	 . 	 . 

. 	 Siirsavenituhii: 
• 	 •. 	 . 

• 	 Nume, adresa 	. 

Serviciul prestat/obiectuli 
. 	 . 	 . 	 . 

generator .de venit 	• 

Venitul anual 
. 

• 	 incasat 
7. Venituri dinpremii şi dinjocuri de noroc 

7.1.Titular  

7.2. Soţ/soţ ie  

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 

8.1.Titular  

8.2. Soţ/soţ ie  

8.3. Copii  

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

?L 
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,9,r/o ~ . of 21 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul!Subs 
	 7 1 

	

având funcţia 
de 	fQ*( / 	 /L 	la 	U 	( 	(-GU C 

CNP lfCeîDl( 	6 ţ 	, dmici1iu1 7CU ţ  i? 	1t 	 ,p 
, 	 TJ Ţy 	2 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

sau a ţionar la societ ăţi comerciale, oinpanu/societăţi n4ţionale, institu ţii ckcredit, gruput i de 
interes econoinic, precum ş i jnembru îa asocaţii, fun(1aţiisau alt oŢganizăţii, neguyernamentale: _- 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinuta 

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	 . de acţiuni 

Valoarea totală  a 
. parţilor sociale 

. 	 . şi/sau a acţiunilor 
. 1  

i 

2. Calitatea dc iiicnibru în organelc dc cui1clticere, adminisrarc si control ale societăţilor coniercialc, ale 
rLuIor autoiiunii ak ioinpaiiiilor/ 	iitiloi !i ti(maie ale in.titu ţ iiior de credit, ale grupui ilor (k inie rcs  
s ţ_,jJ 11 	() lj 	a U 	1UUIU 	llI ţ I 	it l 	l. 	IIJl  

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Yl jc llJ4Cl-iJ.$ JI 	U 	I JLI1UUI l I.. 

Valoarea beneficiilor 
. 

Calitatea deţinuta 

2.1 

3... : 	 atea..dciueinbru în• cadrulisocia ţiilor - 

/ 	 î 

4. 	aIitat 	i 	di 	iiiiiili u 	iii 	ui , inele de coiiducere, administrare ş i control, retribuit( 	iu 	nerctribuite, 
detinute în eairu! partie1or poJitice, f1inL ţaadeţinută  ş i denuinirea pai tidului politic 	 - -- 

4.1 ...... 
1 

Contraete, inc1usr cele de asistcntă  jui idică  consultau ţă  JulldiLă , consultan ţă  ş i civile, ob ţinute ori af1t1c 
îu derulai c îq tinij)uI exercit ă rii fJucţ1I1or, iiiandtelor sau dcmnit ăţilor pub1e fivan ţate dc, la bugetui de 
,1at, local %I din fonduii cxlerne ori înheiate u socict ţ i conierciale u capital de tat sau unde stitui etc 
ac ţ ionar_ruajo!itar/Ininorltar  

5.] BneflciaiiI dc contact: nrneJe, 	Institi ţia 	[ Piixcxurapîin  f 	Tipu] 	Data 	Duij 	Va]coia 
piiurne1e!deiiurnia şi adisa 	 contraoanlă:La fost 	contiactului j_dieiii 	coaiixtu1iii 	tota]ă a 

1. 



denumirea şi încredinţat I 	conliactului contiactului 
adresa con!iactul  

Titular 	. , j 

I  / ) 
Soţ/soţie 	. 

r 

Rudedegradul Ia1e1itu1aiu1ui 
. 

ţ  
Socictăţi comenia1e1Peoană izică  
autorizată/Asociaţii 1imilia1etCabincte 
individuale, cabineteasociate, socict ăţi ( 
civileptofesionale sau socieiăţi civile 
ptofesionale cu răsptmdeie limitatăcare 
dest şoarăptofesiade avccaOrjriiza ţii 
neguvemamenta1e/ Ftmdaţii/Asociaţii  

Prin rude de gradullse înţelege părinţi pe Iinie ascendentă  şi copii pe linie descendentă . 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţul/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societăţilor comerciale pe ac ţiuni Ia care declarantul împreună  cu soţul/soţia ş i rudele de gradul I de ţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobăndire a acţiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Seş ira 
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